
   




































































 Em  entrevista  com  Vasco  Pernes,  no  talk-show da  estação  açoriana  “Noite  dos

Sentidos“, levantou-se o véu do romance número dois. A entrevista foi para o ar no

dia 20 de Abril de 2013, e presenteou os espectadores com novidades acerca do livro

que vai suceder “Bom Tempo no Canal – A Conspiração da Energia“, galardoado com

o Prémio Letras em Movimento em 2010.

A ficção policial estreada em Junho de 2012 já teve lugar à 2ª edição: a apresentação

decorreu no dia 26 de Abril de 2013 no Teatro Ribeiragrandense, durante a semana

cultural PRIMARTE e a convite da Câmara Municipal da Ribeira Grande.

A história que tem John Mello como personagem principal (um drilling engineer da
empresa que gere a energia geotérmica nas ilhas, e que vê sabotada a nova perfuração

da ilha do Pico) deixa uma ponta solta, além de um capítulo oculto.

Em estilo policial, a sequela intitulada “Capítulo 41 – A Redescoberta da Atlântida”

convida  o  leitor  a  visitar  recentes  locais  e  achados  arqueológicos  sugestivos  à

passagem  de  outros  povos  pelos  Açores  antes  dos  portugueses.  Além  disso,  faz
igualmente desfilar informação pertinente acerca da localização da Atlântida perdida de

Platão.

 
Para visualizar a entrevista, clique aqui: http://youtu.be/rDeZz-_w774
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"Capítulo 41 - A Redescoberta da Atlântida" é o título do 2º romance d... http://www.imprensaregional.com.pt/obaluarte/pagina/edicao/2/6/notic...
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